
 

 

 

 

 

  

  

ATTENTIE 

Zondag 3 maart 
extra wandeltocht 

Zet alvast deze datum in je 

agenda, dan gaan we er weer 

gezellig op uit. Laat even weten 

als je interesse hebt, dan horen 

diegenen binnenkort waar en 

hoe laat de wandeling is. 

Aanhang mag uiteraard weer 

mee! 

Facebook 

Volg SL!M op facebook! 

Klik hier 

 

 

 

Voor jou! 

SL!M maakt de nieuwsbrief 

voor jou! Dus als jij graag iets 

wilt weten, mail ons! Dan 

zoeken wij het voor je uit. 

 

In deze 
nieuwsbrief  

In deze nieuwsbrief kijken we 

terug op 2012 en vooruit op 

2013. We willen jullie graag op 

de hoogte brengen van al onze 

ontwikkelingen. In de volgende 

nieuwsbrief weer meer weetjes 

over eten en bewegen. 

 

Reageren? 

Heb jij een vraag of opmerking over de 

nieuwsbrief of wil je meer informatie? 

Mail of bel Imke:  

slim@eten-bewegen.nl / 06-11330813 
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In dit nummer 
Terug- en vooruitblik 

Extra training op zondag 3 maart  

Volg ons op facebook 

Beter een pizza dan een maaltijdsalade 

Recept: salade 

Bob zit bij de diëtist 

Foto: Winnaars Nieuwjaarsloop SL!M 2013 

Hardlopen  2012 

In september zijn we gestart met een groep 

hardlopen voor beginners. De deelnemers 

hebben het erg naar hun zin en kunnen nu 

ruim 30 minuten aaneengesloten hardlopen.  

De groep heeft besloten te blijven hardlopen. 

SL!M heeft nu dus ook een hardloopgroep 

voor gevorderde hardlopers! Het nieuwe 

doel is maximaal 45 minuten aaneengesloten 

hardlopen. Tijdens de training wordt er ook 

aandacht besteed aan oefeningen voor 

spieren en balans. 

 

Hardlopen 2013 

In maart starten we met een nieuwe groep 

voor beginners. De trainingsmomenten zijn: 

maandag, donderdag en zaterdagochtend van 

9:30-10:30 uur en dinsdagavond van 19:00-

20:00 uur. Het doel is om in mei blessurevrij 30 

minuten te hardlopen, dat is ca. 5 km. Dus 

dames kunnen dan ook meedoen aan de 

Marikenloop, net als de ervaren hardlopers van 

SL!M. Lees op de website meer hierover. 

Conditietraining 2012 

Dit jaar zijn we in de zomer buiten gaan 

sporten. Dit is de deelnemers erg goed 

bevallen. Vanaf oktober zijn we weer de zaal 

in gegaan en pakken we de buikspieren en de 

rompstabiliteit extra goed aan. 

Conditietraining 2013 

Er is een extra training bijgekomen! Vanaf 2 januari kan je ook 

op woensdag van 19:45 – 20:45 uur buiten terecht bij de 

hoofdingang van het NEC-stadion. Let op: deze training vindt 

elke eerste en derde woensdag van de maand plaats en als het 

voorkomt, ook de vijfde woensdag van de maand! Klik hier 

voor meer informatie. In maart gaat ook de training op de 

donderdagavond naar buiten, in Park Brakkenstein. 

Dus noteer: donderdag 7 maart 20:15 - 21:15 uur in Park 

Brakkenstein! 

 

mailto:slim@eten-bewegen.nl
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/hardlopen-beginners-gevordereden/
http://www.eten-bewegen.nl/bewegen/conditietraining
http://www.eten-bewegen.nl/bewegen/conditietraining
http://www.facebook.com/slimetenbewegen


  

 

  

Actief Wandelen  2012 

De wandelgroepen zijn uitgebreid met leuke deelnemers. Het 

is erg fijn om te zien dat de sfeer zo goed is! We hebben een 

vaste kern die met regelmaat komt wandelen. We hebben een 

paar leuke extra wandelingen gemaakt. Zoals naar de 

Duivelsberg, culinaire wandeltocht en we zijn op zoek geweest 

naar de Mierenleeuw in de Haterse Vennen. 

 

Cursusgroep 2012 

In september 2012 is de cursus voor vrouwen met overgewicht 

en obesitas van start gegaan. Het tweede deel (van in totaal 

vier delen) loopt nu. Door goede inzet zijn de eerste kilo´s en 

centimeters verdwenen en de sfeer in de groep is erg goed. De 

groep wordt uitgebreid met nieuwe deelnemers. Meer 

informatie via deze link. 

 

Cursusgroep 2013 

De cursus loopt door tot half juni, dus we gaan nog een tijdje 

door. Gastdocenten komen binnenkort om extra input te 

leveren. Zoals het er nu naar uitziet, zal er een vervolg komen. 

Via deze link vind je meer infortmatie over de cursus. 

Dieetadvies en –begeleiding 2013 

De regering heeft ingezien dat we in het basispakket thuishoren, 

dus dieetadvies en –begeleiding is weer voor 3 uur in het 

basispakket opgenomen. Daarnaast zijn aanvullende 

verzekeringen soms ook nog eens meer uren gaan vergoeden. 

Ondanks dat we nog geen huisartsen hebben die naar ons 

verwijzen, weten mensen ons wel te vinden. Hartstikke leuk! Dit 

jaar hebben we regelmatig voorlichtingsavonden met een 

thema. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Dieetadvies en –begeleiding 2012 

Het was een jaar vol uitdagingen. Dieetadvesering lag uit het 

basispakket en als nieuwkomend diëtist is het hard werken om 

in de markt te komen. Huisartsen hebben hun vaste diëtisten 

waarnaar ze verwijzen en hadden geen interesse in de 

diensten van SL!M eten & bewegen. Ontzettend jammer. 

Mede om deze reden hebben we alles even op een laag pitje 

gezet. Ondanks dat hebben we 30 mensen van advies en 

begeleiding voorzien. 

Kookworkshops 2013 

De kookworkshops worden dit jaar uitgebreid. We hebben een 

groter aanbod en we hebben ook meer koks in huis. Woensdag 

27 februari werken we bijvoorbeeld met 3 koks. Het wordt een 

uitdagende kookworkshop met veel begeleiding. We hebben dit 

jaar veel nieuwe thema´s. Meer informatie vind je via deze link. 

 

Kookworkshops 2012 

We hebben nu 5 van de 6 

kookworkshops gehad. Erg 

leuk om te zien dat er steeds 

meer wordt bijgeleerd.  

De laatste workshop wordt 

gegeven op 27 februari a.s. en 

het thema is dan: grote 

verrassing. 

 

Actief Wandelen 2013 

We willen graag meer voor de wandelaars gaan doen. Zo willen 

we graag op donderdagvond van 19:00 - 20:00 uur een 

wandelmoment aanbieden. Mocht je hier interesse in hebben, 

laat het dan even weten. Bij genoeg aanmeldingen gaan we van 

start. We willen één keer in de maand een extra tocht maken. 

We horen leuke suggesties om ons heen. Heb je een idee mail 

ons dan. Wij maken dan een leuk jaarprogramma. Klik hier voor 

meer informatie over actief wandelen. 

 

http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/cursus-voor-vrouwen-met-overgewicht-obesitas/
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/cursus-voor-vrouwen-met-overgewicht-obesitas/
http://www.eten-bewegen.nl/cursussen/kookcursus/
http://www.eten-bewegen.nl/bewegen/actief-wandelen/
http://www.eten-bewegen.nl/bewegen/actief-wandelen/


 

 

 

 

 

 

  

Succesvolle samenwerking met: 

 Marko Koers sport Imke heeft voor Marko Koers een groep werknemers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

begeleid bij het leren hardlopen. Inmiddels kunnen zij ca. 30 minuten hardlopen. Ook heeft zij aan een aantal leuke 

‘Funruns’ meegewerkt, waarbij hardlopen in een bijzonder jasje was gestoken. Dit jaar wordt er getraind voor de halve 

marathon in Engeland. 

 Kids Gym Actief Samen met kinderfysiotherapeut Kirsten Cornelis heeft Imke een project van 12 weken gedaan voor 

kinderen met overgewicht. Imke heeft de gymlessen zo ingericht dat ze veel konden bewegen en tegelijkertijd leerden over 

gezond eten. Het was ontzettend leuk om te zien hoeveel de kinderen hebben bijgeleerd. Ook de ouders werden begeleid 

in groepsgesprekken. Aan het eind van de cursus waren er bij alle kinderen een aantal centimers van de buikomvang af. Het 

is nog niet zeker of dit project herhaald wordt. Imke start over een tijdje met SL!M haar eigen project voor kinderen. 

Beter een pizza dan een maaltijdsalade  

“Sommige salades zijn wolven in schaapskleding!” 

Ik hoor het regelmatig: ‘Kant-en-klare maaltijdsalades zijn 

gemakkelijk en lekker’. Maar wie op de calorieën wilt letten, doet er 

goed aan om goed op te letten. Lang niet alle salades zijn zo mager 

als dat ze eruit zien. Zo is de AH Geitenkaassalade 720 kcal! Of denk 

je een magere variant te nemen als je kiest voor kipfilet en mango? 

Ook deze is 720 kcal! Vanuit het voedingscentrum wordt geadviseerd 

om de avondmaaltijd tussen de 450-750 kcal te laten bevatten. Deze 

salades worden ook bij de hoofdmaaltijd gegeten en als men alleen 

deze salade eet, geeft dat soms het gevoel heel gezond te hebben 

gedaan waardoor je daarna nog wel wat ‘lekkers’ mag. In sommige 

gevallen kun je nog beter een pizza eten dan een maaltijdsalade, 

omdat je dan weet dat je veel calorieën binnen krijgt (een pizza 

hawaï bevat 777 kcal). Tip: Weet wat je eet, lees de etikketten! 

Het kan ook anders, zie hier een magere salade: 

Onderstaand recept is voor twee personen: 

 2 tomaten (ca. 150 gram) 

 100 gram gemengde sla 

 100 gram sperzieboontjes 

 100 gram komkommer 

 20 olijven (blik of pot) 

Totaal (124 kcal/62 kcal p.p.) 

Als je er een maaltijdsalde van wilt maken, dan kun je hier nog een 

eiwitbron en een koolhydraatbron aan toevoegen: 

 2 x 80 gram tonijn uit blik (94 kcal p.p. ) of gerookte kipfilet 

(126 kcal p.p.) 

 2 x 100 gram gekookte volkoren pasta (140 kcal p.p.) of 

aardappelen (83 kcal p.p.) 

 Eventueel voor ieder nog een (geroosterde) volkoren 

boterham met magere smeerkaas (ca. 80 kcal p.p.) 

De dressing kan bestaan uit balsamico azijn, witte/rode wijnazijn of 

magere yoghurt met kruiden en citroen. Je kunt zelf nog kruiden en 

peper toevoegen voor de smaak. Met goede ingrediënten kun je zelf 

gaan variëren. Bron: Imke 

Heb jij een goed idee voor een recept? Deel het dan met ons! 

Mail naar slim@eten-bewegen.nl. 

 

Bob zit bij de diëtist 

Bob: ‘Wij maken altijd zelf een salade’.  

Imke: ‘Waar bestaat die salade allemaal uit?’  

Bob: ‘Voor ons tweeën nemen we een voorgesneden pak 

sla van 200 gram, daarbij doen we twee gekookte eieren 

en we bakken een bakje magere spekjes voor wat extra 

smaak. Omdat we hoorden dat noten erg gezond zijn, 

doen we er ook twee eetlepels pijnboompitjes bij. Dan 

gaat er nog wat dressing over, meestal een scheut olijfolie, 

dat is gezond. Oh ja, als we het in huis hebben, doen we er 

ook acht zongedroogde tomaatjes uit een pot in.’ 

Imke: ‘Wat eten jullie nog meer bij de salade?’ 

Bob: ’Dat kan van alles zijn, een stuk vlees, gekookte 

aardappelen, maar ook pasta.’ 

Imke: ‘Ik heb dit net voor je berekend en dit komt eruit’: 

 

Deze salade bevat 1006 kcal / 503 kcal p.p. Waarvan 65 

procent van de totale kcal bestaat uit vet. Ook krijgen jullie 

zo onvoldoende groenten binnen (100 gram van de 

aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 200 gram). 

 

Gemengde sla 200 gram: 30 kcal 

Twee eieren: 136 kcal 

75 gram magere gebakken spekjes: 318 kcal 

Twee eetlepels pijnboompitten: 182 kcal 

Twee eetlepels olijfolie: 180 kcal 

Acht zongedroogde tomaatjes: 160 kcal             Bron: Imke 


